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Proteomika w nefrologii klinicznej
Mariusz NIEMCZYK

Proteomika jest metod¹ okrelania jakociowego oraz ilociowego sk³adu
peptydowo-bia³kowego w okrelonym kompartmencie w danej sytuacji klinicznej. Okrelenie zmian jakociowych i/lub ilociowych w obrêbie peptydomu i/
lub proteomu pozwoli na scharakteryzowanie zestawów biomarkerów typowych
dla konkretnych sytuacji. Mog¹ staæ siê one nastêpnie narzêdziem diagnostycznym lub prognostycznym. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu
wiedzy na temat zaawansowania badañ proteomicznych w nefrologii oraz pogl¹dów na mo¿liwe ich zastosowanie w warunkach klinicznych.
(NEFROL. DIAL. POL. 2010, 14, 31-33)

Proteomics in the clinical nephrology
Proteomics is the method of qualitative and quantitative determination of
peptides and proteins present in the body compartment in particular clinical
condition. Evaluation of qualitative and quantitative changes in the peptidome
and/or proteome will enable determination of biomarker panels typical for particular situations. They may become the diagnostic or prognostic tool. The aim
of our paper is to present the up-to-date knowledge concerning proteomic studies in nephrology and to review their possible clinical applications.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2010, 14, 31-33)

Postêp naukowy w zakresie technologii
rozdzia³u i identyfikacji bia³ek oraz analizy
informatycznej du¿ych iloci informacji doprowadzi³ w ci¹gu ostatnich kilkunastu lat
do powstania nowej ga³êzi nauk przyrodniczych - proteomiki. Jest to metoda okrelania jakociowego oraz ilociowego sk³adu
peptydowo-bia³kowego (peptydomu/proteomu) w okrelonym kompartmencie, np.
moczu, krwi, p³ynie mózgowo-rdzeniowym
itp., w danej sytuacji klinicznej. Okrelenie
zmian jakociowych i/lub ilociowych w obrêbie peptydomu i/lub proteomu pozwoli na
scharakteryzowanie zestawów biomarkerów
typowych dla konkretnych sytuacji. Mog¹
staæ siê one nastêpnie narzêdziem diagnostycznym lub prognostycznym [17]. Z tego
wynika du¿e zainteresowanie t¹ now¹ ga³êzi¹ nauki. Na ca³ym wiecie prowadzone
s¹ badania dotycz¹ce mo¿liwych jej zastosowañ. Dotycz¹ one tak¿e nefrologii. Celem
pracy jest przedstawienie aktualnego stanu
wiedzy na temat zaawansowania badañ proteomicznych w tej dziedzinie oraz pogl¹dów
na mo¿liwe ich zastosowanie w warunkach
klinicznych.
Jednym z doskona³ych róde³ informacji klinicznych w nefrologii jest mocz. Materia³ ten jest wykorzystywany w diagnostyce
od setek lat. Mo¿na go uzyskaæ w sposób
nieinwazyjny, w du¿ej iloci i w razie potrzeby powtarzaæ pobranie wielokrotnie. Pe³niejsze ni¿ dotychczas wykorzystanie bia³komoczu w celach diagnostycznych wydaje siê
niezwykle interesuj¹ce. Ocenia siê, ¿e 49%
bia³ek moczu to bia³ka rozpuszczalne, pochodz¹ce z filtracji k³êbuszkowej bia³ek osocza lub wydzielane przez komórki nab³onka
dróg moczowych (np. bia³ko Tamma-Hors-

falla). Bia³ka osadu moczu stanowi¹ 48%
wszystkich bia³ek w nim zawartych. W osadzie moczu znajduj¹ siê z³uszczone komórki wszystkich rodzajów nab³onka dróg moczowych, ich fragmenty oraz wa³eczki. Trzy
% bia³ek moczu znajduje siê w eksosomach,
czyli ma³ych pêcherzykach zawieraj¹cych
bia³ka b³onowe i wewn¹trzkomórkowe, pochodz¹cych z komórek nab³onkowych dróg
moczowych oraz innych komórek [5].
Metodyka proteomiczna pozwala na rozdzia³ i wykrycie oraz ocenê iloci bia³ek
obecnych w danym materiale, dziêki czemu mo¿na dok³adnie scharakteryzowaæ
peptydom lub proteom w danej sytuacji klinicznej. Rewolucjonizuje ona dotychczasowe podejcie do badañ naukowych, w których poszukiwano z góry okrelonych markerów na rzecz podejcia, w którym przeszukuj¹c ca³y peptydom lub proteom, z³o¿ony czêsto z tysiêcy elementów, poszukuje siê odchyleñ, których istnienia wczeniej
byæ mo¿e nawet nie podejrzewano. Wyniki
maj¹ charakter panelu licznych biomarkerów o odmiennej ni¿ w warunkach fizjologicznych ekspresji, w przeciwieñstwie do
podejcia tradycyjnego, gdzie starano siê
zidentyfikowaæ jeden, optymalny parametr.
Materia³ po pobraniu jest poddawany wstêpnej preparatyce celem przygotowania do
dalszych etapów badañ. W kolejnym etapie
dokonuje siê rozdzia³u bia³ek  mo¿na go
wykonaæ przy pomocy kilku ró¿nych metod,
np. elektroforezy lub chromatografii cieczowej. Rozdzielone bia³ka s¹ nastêpnie identyfikowane przy pomocy spektrometrii mas
 kluczowego etapu badañ. W ten sposób
uzyskujemy informacjê o wszystkich bia³kach obecnych w danym materiale. Uzyska-

Nefrologia i Dializoterapia Polska  2010  14  Numer 4

Leszek P¥CZEK
Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób
Wewnêtrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Leszek P¹czek
S³owa kluczowe:
 proteomika
 choroby nerek
 diagnostyka
Key words:
 proteomics
 kidney diseases
 diagnostics

Adres do korespondencji:
Dr n. med. Mariusz Niemczyk
Klinika Immunologii, Transplantologii
i Chorób Wewnêtrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny
02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59
Tel.: 022 502 16 41; Fax. 022 502 21 27
e-mail: mariuszniemczyk@wp.pl

31

ne dane wymagaj¹ nastêpnie analizy informatycznej. Scharakteryzowane zestawy biomarkerów po weryfikacji w grupach osób
chorych i zdrowych mog¹ nastêpnie byæ
wykorzystane w celu:
 postawienia rozpoznania,
 oceny zaawansowania i monitorowania postêpu choroby,
 prognozowania skutecznoci i monitorowania skutecznoci leczenia,
 uzyskania informacji na temat patofizjologii danych jednostek chorobowych
[17].
W stanach patologicznych liczne geny
ulegaj¹ nadmiernej lub zmniejszonej ekspresji. Dotyczy to genów koduj¹cych enzymy,
bia³ka bior¹ce udzia³ w reakcjach immunologicznych, a tak¿e wielu innych bia³ek. Nie
inaczej jest w przypadku chorób nerek. Poznano zestawy biomarkerów obecnych w
moczu, krwi lub tkankach w przypadku ostrej
niewydolnoci nerek i przewlek³ej choroby
nerek, mog¹cych s³u¿yæ do wczesnej diagnostyki czy monitorowania przebiegu choroby [21,24]. Uwa¿a siê, ¿e badania proteomiczne moczu z du¿¹ czu³oci¹ i swoistoci¹ pozwalaj¹ na ró¿nicowanie przyczyn
k³êbuszkowych zapaleñ nerek, w tym ogniskowego szkliwiej¹cego k³êbuszkowego
zapalenia nerek, nefropatii b³oniastej, nefropatii toczniowej i cukrzycowej [38]. Z tego
powodu diagnostykê proteomiczn¹ okrela
siê terminem nieinwazyjnej lub ciek³ej
biopsji nerki [7]. Scharakteryzowanie paneli
biomarkerów o odpowiedniej czu³oci i swoistoci pozwoli byæ mo¿e w wielu sytuacjach
na rezygnacjê z wykonywania biopsji nerki,
bêd¹cej zabiegiem inwazyjnym, mog¹cym
daæ zatem ró¿nego rodzaju powik³ania, oraz
kosztownym. U pacjentów, u których konieczne bêdzie jednak wykonanie biopsji
nerki analiza proteomiczna tkanki nerkowej
pozwoli na rozszerzenie mo¿liwoci diagnostycznych zabiegu [33].
Dobrze przebadan¹ pod wzglêdem proteomicznym glomerulopati¹ jest nefropatia
IgA. Panel peptydów obecnych w moczu
pacjentów odró¿nia ich od osób zdrowych,
jak równie¿ od osób z innymi glomerulopatiami [17]. Proteomika moczu pozwala tak¿e prognozowaæ skutecznoæ leczenia nefropatii IgA przy pomocy inhibitorów konwertazy angiotensyny [27]. Udowodniono, ¿e
proteomika moczu pozwala odró¿niæ osoby
zdrowe od pacjentów z cukrzyc¹, a wród
tej drugiej grupy rozpoznaæ pacjentów z
nefropati¹, jak równie¿ tych, u których dojdzie do jej rozwoju w ci¹gu najbli¿szych 3
lat [28]. Tego typu informacje s¹ niezwykle
wa¿ne, gdy¿ u osób zagro¿onych tym powik³aniem pozwalaj¹ odpowiednio wczenie
zintensyfikowaæ leczenie. Jednym z proponowanych markerów nefropatii cukrzycowej
jest rozpuszczalna cadheryna E, której stê¿enie w moczu ulega zwiêkszeniu w tym
stanie [16]. Zidentyfikowano równie¿ zestaw
biomarkerów o zmienionej ekspresji w moczu osób z nefropati¹ toczniow¹ [37]. Obecnoæ markerów bia³kowych o charakterystycznej ekspresji stwierdzono w mysim
modelu zwyrodnienia wielotorbielowatego
nerek (polycystic kidney disease, PKD) [13].
Kistler i wsp. stwierdzili unikalny profil biomarkerów obecnych w moczu pacjentów z
autosomaln¹ dominuj¹c¹ postaci¹ PKD (autosomal dominant PKD, ADPKD) na podsta-
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Pobranie materia³u np. moczu, krwi
Wstêpna obróbka i przechowywanie materia³u
Rozdzia³ bia³ek (np. przy pomocy elektroforezy lub chromatografii cieczowej)
Wykrywanie bia³ek: spektrometria mas
Analiza wyników
Identyfikacja biomarkerów s³u¿¹cych diagnostyce
lub monitorowaniu okrelonych jednostek chorobowych
Rycina 1
Schemat metodologii badañ proteomicznych.
Scheme of methodology used in the proteomic studies.

wie badania grupy 41 pacjentów z t¹ chorob¹ [18]. Jest to odkrycie o donios³ym znaczeniu, gdy¿ mo¿e pomóc we wczesnym
rozpoznaniu ADPKD  choroby, któr¹ w ci¹gu najbli¿szych lat bêdzie mo¿na leczyæ w
sposób swoisty. Obecnie diagnostyka tej
choroby opiera siê na badaniach obrazowych, które jednak pozwalaj¹ postawiæ rozpoznanie doæ póno, to znaczy w momencie, gdy dosz³o ju¿ do powstania torbieli
nerkowych. Z kolei diagnostyka genetyczna ADPKD jest ¿mudna, kosztowna i nie
zawsze pozwala postawiæ pewne rozpoznanie. Zidentyfikowano równie¿ grupê markerów, g³ównie immunoglobulin lub ich fragmentów, obecnych w moczu pacjentów z
kamic¹ nerkow¹, lecz nieobecnych w moczu osób zdrowych [40]. Rozpoznanie kamicy nerkowej metodami obrazowymi nie
stanowi trudnoci, ale cenna mo¿e byæ mo¿liwoæ zidentyfikowania osób z grup ryzyka
czy zagro¿onych kamic¹ nawrotow¹, u których nale¿a³oby prowadziæ bardziej intensywne leczenie. Proteomika moczu znajdzie
tak¿e zastosowanie w nefrologii pediatrycznej  przy jej pomocy bêdzie mo¿na diagnozowaæ np. zwê¿enie miedniczkowo-moczowodowe i zespó³ Fanconiego [9].
Kolejn¹ grup¹ chorób, których diagnostykê bêdzie mo¿na najprawdopodobniej
prowadziæ w oparciu o badania proteomiczne moczu s¹ nowotwory uk³adu moczowego, w tym rak nerki [22,30,34,41] i rak pêcherza moczowego [14,35]. Po³¹czenie badañ proteomicznych z diagnostyk¹ obrazow¹ zwiêksza czu³oæ i swoistoæ ró¿nicowania pomiêdzy z³oliwymi i ³agodnymi guzami nerek [42]. Proteomiczna ocena pozwala tak¿e na ocenê stopnia zaawansowania raka nerki, a tym samym okrelenie
rokowania [25]. Przy pomocy badañ proteomicznych mo¿na równie¿ prognozowaæ
reakcjê na okrelony rodzaj leczenia 
stwierdzono, ¿e du¿e osoczowe stê¿enia
ródb³onkowego czynnika wzrostu (vascular endothelial growth factor, VEGF) oraz fibronektyny by³y zwi¹zane ze z³ym rokowaniem i brakiem odpowiedzi na leczenie du¿ymi dawkami interleukiny 2 (IL-2) u pacjen-

tów z rakiem nerki i czerniakiem z³oliwym
[29]. Przewiduje siê tak¿e mo¿liwoæ rozpoznania raka gruczo³u krokowego w oparciu o badanie proteomiczne moczu [12].
Technologia proteomiczna mo¿e umo¿liwiæ zidentyfikowanie nowych markerów
toksycznego uszkodzenia nerek, jak i pomóc wyjaniæ mechanizmy tej toksycznoci [4]. Przyk³adowo, w moczu szczurów z
uszkodzeniem nerek wywo³anym uranem
stwierdzono zmienion¹ ekspresjê 14 bia³ek
[20]. Proteomiczna analiza moczu pozwala
tak¿e wyodrêbniæ grupê nara¿on¹ na nefropatiê kontrastow¹ [6].
Proteomika dotarcza wa¿nych informacji prognostycznych. Profil cytokin we krwi
pacjentów hemodializowanych, okrelony
przy pomocy badañ proteomicznych, pozwala prognozowaæ ryzyko zgonu z przyczyn pozasercowych [3]. Proteomiczna ocena p³ynu dializacyjnego u osób dializowanych otrzewnowo daje informacje na temat
zagro¿enia dializacyjnym zapaleniem
otrzewnej [19].
Kolejn¹ dziedzin¹, która mo¿e wykorzystaæ badania proteomiczne, jest transplantologia. W wielu sytuacjach klinicznych bêdzie mo¿na zapewne zast¹piæ biopsjê przeszczepu biopsj¹ ciek³¹. Dziêki proteomicznym badaniom moczu biorców przeszczepu nerki zidentyfikowano marker ostrej martwicy cewek, jakim jest beta-2-mikroglobulina [32]. Proteomika moczu pozwala na
potwierdzenie rozpoznania ostrego odrzucania [11,23,31] oraz przewlek³ej nefropatii
alloprzeszczepu bez koniecznoci wykonania jego biopsji [26]. Mo¿e ona tak¿e wspomóc diagnostykê nefropatii wywo³anej przez
wirusa BK  obecnie rozpoznanie wymaga
wykonania biopsji narz¹du [15]. Badanie
proteomiczne surowicy szczurów leczonych
cyklosporyn¹ A pozwala wykryæ biomarkery wiadcz¹ce o nefrotoksycznoci leku [36].
Mo¿liwe, ¿e techniki proteomiczne pozwol¹
w przysz³oci na selekcjê narz¹dów do przeszczepów  na podstawie badania wycinków nerek bêdzie mo¿na zapewne okreliæ
wiek biologiczny narz¹du [2,10]. Markery
starzenia nerek stwierdza siê równie¿ w
M. Niemczyk i wsp.

moczu. Stwierdzono, ¿e s¹ to bia³ka zbli¿one do tych obserwowanych u pacjentów z
przewlek³¹ chorob¹ nerek [44]. To sygnalizuje nam kolejne wyzwanie stoj¹ce przed
proteomik¹. Panel peptydowo-bia³kowy
moczu lub surowicy jest najpewniej zale¿ny
od p³ci, wieku i innych parametrów demograficznych. Tak¿e czynniki rodowiskowe,
jak np. palenie tytoniu, modyfikuj¹ proteom
[1]. Zmiennoæ ta bêdzie zapewne niekorzystnie wp³ywa³a na czu³oæ i swoistoæ
biomarkerów typowych dla stanów patologicznych. Konieczne bêdzie opracowanie
takich paneli, które bêd¹ cechowa³y siê jak
najwiêksz¹ niezale¿noci¹ od tego typu
zmiennych.
Warto wspomnieæ, ¿e zastosowanie
badañ proteomicznych moczu znajdzie zastosowanie tak¿e w innych specjalnociach
klinicznych. Przyk³adowo, w moczu znajduj¹ siê biomarkery stanu przedrzucawkowego [8]. Proteomika moczu pozwala stwierdziæ obecnoæ choroby niedokrwiennej serca i byæ mo¿e bêdzie przydatna w monitorowaniu skutecznoci interwencji leczniczych [43].
Zainteresowanie proteomik¹ doprowadzi³o do uruchomienia w 2008 roku projektu
EUROKUP (European Urine and Kidney
Proteomics), którego celem jest identyfikacja i weryfikacja paneli markerów chorób
uk³adu moczowego i nerek w proteomicznej analizie bia³ek moczu [39]. Bierze w nim
udzia³ 70 orodków w Europie. W Polsce
projekt jest koordynowany przez Instytut
Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Badania proteomiczne s¹ oczywicie prowadzone tak¿e na innych kontynentach.
Mo¿na siê zatem spodziewaæ, ¿e najbli¿sze
lata przynios¹ du¿¹ iloæ kolejnych informacji
na temat proteomiki moczu i pomys³ów na
jej zastosowanie w warunkach klinicznych.
Nale¿y mieæ nadziejê, ¿e potwierdzona zostanie u¿ytecznoæ wyników badañ eksperymentalnych i przybli¿ymy siê do mo¿liwoci praktycznego ich wykorzystania.
Badania proteomiczne prowadzone w
nefrologii maj¹ charakter wielokierunkowy i
s¹ bardzo obiecuj¹ce. Na razie metodologia jest skomplikowana i kosztowna. Przed
wprowadzeniem do u¿ytku klinicznego bêdzie wymaga³a optymalizacji. Konieczne
bêdzie tak¿e wypracowanie standardów
pobierania materia³u do badañ oraz dobrej
wspó³pracy pomiêdzy klinicystami a osobami zajmuj¹cymi siê analityk¹ i analiz¹ danych. Ponadto, wyniki uzyskane w badaniach eksperymentalnych bêd¹ wymaga³y
weryfikacji na du¿ych grupach pacjentów i
osób zdrowych celem okrelenia ich czu³oci i swoistoci. Niemniej jednak nale¿y siê
spodziewaæ, ¿e w przysz³oci diagnostyka
oparta o technologiê proteomiczn¹ bêdzie
wa¿nym narzêdziem w rêkach klinicystów.
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